OBČINA JESENICE
OBČINSKI SVET

Številka: 032-08/2009
Datum: 24.09.2009

ZAPISNIK
30. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE JESENICE, KI JE BILA V
ČETRTEK, 24.09.2009 OB 17.00 URI V SEJNI SOBI OBČINE JESENICE,
NA JESENICAH, CESTA ŽELEZARJEV 6.
PRISOTNE ČLANICE IN ČLANI OBČINSKEGA SVETA:
Boris BREGANT, Marko ZUPANČIČ, Robert PAJK, Branka DOBERŠEK, Jernej
UDIR, Merima NUHIĆ, Stanislav PEM, Ibrahim SMAJIĆ, Branko NOČ, mag.
Barbara HABE SINTIČ, Boris SMOLEJ, Robert PESJAK, Marija KALAN, Boris
DOLŽAN, Vera PINTAR, Ivanka ZUPAČIČ, Igor ARH, Vinko LAVTIŽAR, Borut
ŽIGON, Matjaž PESKAR, Oto KELIH, mag. Marjan ČUFER, Marjeta TOMAŠ,
Zoran KRAMAR, Marija MULEJ, Boris KITEK in Ljudmila ILENIČ.
OPRAVIČENO ODSOTEN ČLAN: Andrej ČERNE
OSTALI PRISOTNI:
Metod ROGELJ, predstavnik Zavoda RS za varstvo narave, Boštjan OMRZELvodja medobčinskega inšpektorata, Slavka BRELIH – direktorica občinske
uprave, mag. Valentina GORIŠEK – vodja Oddelka za okolje in prostor, Marko
MARKELJ – direktor Komunalne direkcije OBČINE Jesenice, Tea VIŠNAR –
vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve, Edita Granatir Lapuh –
Vodja oddelka za gospodarstvo, Brigita DŽAMASTAGIČ- vodja oddelka za
finance in proračun ter mag. Božena RONNER - svetovalka župana za Občinski
svet.
NOVINARJI:
Nataša MRAK– ATM in Barbka GASAR– GTV, Janko RABIČ- Radio Triglav, Urša
PETERNEL- Gorenjski Glas
ZAPISNIK JE PISALA:
Mojca PIVK.
Župan Tomaž Tom Mencinger je pozdravil vse prisotne članice in člane
Občinskega sveta ter ugotovil, da je na začetku seje prisotnih 24 svetnic in
svetnikov Občinskega sveta, zato Občinski svet lahko pravno veljavno odloča.
V skladu z 41. členom Poslovnika o delu občinskega sveta občine Jesenice je
župan predlagal spremembo v obravnavi postopka v obravnavanju 13. Točke
dnevnega reda - Program varnosti v občini Jesenic, ki je predlagan v obravnavo
po dvofaznem postopku, se obravnava po hitrem oz. enofaznem postopku.
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Razprave ni bilo, zato je župan predlagal v sprejem naslednji
528. sklep 30. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24. 09.
2009 - DOLOČITEV DNEVNEGA REDA.

Programa varnosti v občini Jesenic, ki je predlagan v obravnavo po dvofaznem
postopku, se obravnava po hitrem oz. enofaznem postopku.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 26
ZA –20
PROTI - 0

Ker drugih predlogov za spremembo dnevnega reda ni bilo, je župan Tomaž Tom
Mencinger predlagal v sprejem naslednji
529. sklep 30. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24. 09.
2009 - DOLOČITEV DNEVNEGA REDA – POTRDITEV DNEVNEGA REDA.
D N E V N I R E D:
ZA SEJO PREDLAGAM NASLEDNJI DNEVNI RED:
1. Potrditev besedila zapisnika 29. redne seje Občinskega sveta, ki je bila
22.06.2009.
2. Kaj lahko naredimo za narcise? (predstavitev Zavod RS, OE Kranj za varstvo
narave).
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih taksah –
HITRI POSTOPEK.
4. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi Razvojne agencije
Zgornje Gorenjske - HITRI POSTOPEK.
5. Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja
zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje
občine Jesenice – HITRI POSTOPEK.
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta
Hrenovca – DRUGA OBRAVNAVA.
8. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Savi –
DRUGA OBRAVNAVA.
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah –
PRVA OBRAVNAVA.
10. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju
sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja družbenih
dejavnosti.
11. Predlog Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok.
12. Predlog Programa gospodarjenja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in
upravljanju Občine Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
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13. Predlog Občinskega Programa varnosti v občini Jesenice – HITRI
POSTOPEK
14. Volitve in imenovanja:
14.1 Predlog za imenovanje direktorja javnega zavoda »Zavoda za šport
Jesenice«.
14.2 Predlog za imenovanje članov, predstavnikov lokalnih skupnosti v Svet
zavetišča za zapuščene živali.
15. Premoženjsko pravne zadeve:
15.1 Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem;
15.2 Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.
16. Poročila:
16.1 Predlog Poročila o izvrševanju Proračuna občine Jesenice do 30.6.2009 s
poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah
proračunskih sredstev.
16. 2 Končno Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Proračuna
občine Jesenice za leto 2008.
16. 3 Poročila župana o realizaciji sklepov sprejetih na sejah Občinskega sveta –
II. trimesečje - za obdobje od 21.1.2009 – 22.4. 2009).
17. Vprašanja in pobude (odgovori na vprašanja in pobude).
Oto Kelih- pripomba:
Predlaga popravek v naslovu »polletnega poročila«- 16.3. Točke dnevnega reda,
ki se glasi: »Za obdobje 29.1. 2009 – 22.6.2009«, do katerega je predlog poročila
pripravljen.
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 26
ZA – 26
PROTI - 0

Dnevni red je bil izglasovan.
TOČKA 1:
POTRDITEV BESEDILA ZAPISNIKA IN SPREJETIH SKLEPOV 29. REDNE
SEJE OBČINSKEGA SVETA, KI JE BILA 22.06.2009.
Razprave in pripomb na besedilo zapisnika in sprejete sklepe 29. redne seje
Občinskega sveta občine Jesenice ni bilo, zato je župan predlagal
530. sklep 30. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24. 09.
2009 k 1. točki dnevnega reda: Potrditev besedila zapisnika 29. redne seje
Občinskega sveta, ki je bila 22.06.2009.
Potrdi se besedilo zapisnika z realizacijo sklepov, sprejetih na 29. redni seji
Občinskega sveta, ki je bila 22.06.2009.

GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI - 0
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Sklep je bil sprejet.

TOČKA 2:
KAJ LAHKO NAREDIMO ZA NARCISE? (PREDSTAVITEV ZAVOD RS, OE
KRANJ ZA VARSTVO NARAVE).
Rezultate opravljene študije nam je predstavil Metod Rogelj, predstavnik Zavoda
RS OE Kranj, za varstvo narave.
Matjaž Zupančič
Naslov se mu zdi neustrezen, glede na to, da je bila študija izvedena v Jeseniških
in Javorniškem Rovtu. Sam je nekako razumel, da gre za Jeseniške Rovte, pod
to območje spadajo tudi Plavški Rovti, Javorniški Rovti in Prihodi. Predlaga
spremembo naslova »Ohranjanje narcisnih travnikov v Jeseniški občini«, saj se
ve, kje so ta območja v Jeseniški občini, da nebi izpostavljali samo Jeseniške
Rovte in s tem dajali vtis, da rastejo narcise samo v Jeseniških Rovtih.
V pripravah na sejo si je ogledal na GIS portalu, da so celotna območja pokrita in
označena kot »narcisno varovano območje« in bi ob tem predlagal to, da se
pripravijo strokovne podlage o področjih, kjer narcise dejansko rastejo. Meni, da
je bolj smiselno, da se zavarujejo le območja, kjer narcise dejansko rastejo,
ostala pa se izločijo in da se tudi na GIS portalu označijo. »Narcisno varovan
območij«se jih vključi v nadaljnjo pripravo, ne pa da bi se to jemalo kot celoto in bi
potem ugotavljali kje so območja. Ta območja se obeležijo kot »območje narcis«,
ostalo se pa izvzame iz tega območja.
Jernej Udir
V zadnjih 20-ih letih je opaziti, da se narcise selijo v smeri Ajdne, verjetno zaradi
vremenskih razmer.
Matjaž Peskar
Moti ga slovenski jezik zloženke tako v naslovu kot v samem besedilu. Glede na
to, ni tako malo ljudi sodelovalo v tem projektu, bi se zloženka morala lektorirati.
To slovenskemu jeziku ni v ponos.
Metod Rogelj
Glede imen, ki so bili vpleteni v ta projekt, in dilemi o daljšem ali kratkem naslovu
glede na to da gre za Jeseniško območje. Seljenja narcis proti zahodu niso
opazili, res pa je, da se iz leta v leto stvar spreminja. Niso pa želeli, da bi bile te
površine opredeljene z aktom, a samo predstaviti ljudem to študijo, z namenom,
da bi Občina ali krajani priskočili na pomoč, da bi se zadeva pričela spreminjati.
Občini smo dali vse slike in podatke, tako da si vsi zainteresirani to lahko
ogledajo. Na portalu »Atlas« je vse določeno kot naravovarstveno območje.
Ljudmila Ilenič
Poimenovanje »Jeseniške Rovte« popolnoma ne drži. Prvi odstavek je potreben
temeljite korekcije in posvetovanje z ljudmi, ki preteklost dobro poznajo in so iz
Jeseniških Rovtov in ne »Rovt«. Vsebinsko in slikovno je potrebna korekcija.
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Metod Rogelj
Na določene napake so že sami opozorili partnerja na Koroškem, kjer je bila
zgibanka tiskana. Določen del tega gradiva je citat iz knjige, ki je izpred 50-ih let
in ga niso spreminjali.

TOČKA 3:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
OBČINSKIH TAKSAH – HITRI POSTOPEK.
Predlog Odloka je obrazložil Marko Markelj.
O sprejetih sklepih delovnih teles sta poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
občinskih taksah, nima pripomb, zato predlaga, da ga Občinski svet občine
Jesenice sprejme po hitrem postopku.
Boris Dolžan - predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice sprejme, da sprejme predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih taksah po hitrem postopku.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je župan predlagal
531. sklep 30. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24. 09.
2009 k 3. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o občinskih taksah – HITRI POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih
taksah – HITRI POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH –25
ZA –24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 4:
PREDLOG ODLOKA O
SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI
RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE - HITRI POSTOPEK.
Župan Tomaž Tom Mencinger je predstavil predlog Odloka.
O sprejetih sklepih delovnih teles je poročal:
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Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, nima pripomb, zato predlaga,
da ga Občinski svet občine Jesenice sprejme po hitrem postopku.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je župan predlagal
532. sklep 30. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24. 09.
2009 k 4. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembah odloka o
ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske - HITRI POSTOPEK.

Sprejme se predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi Razvojne
agencije Zgornje Gorenjske - HITRI POSTOPEK.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 24
ZA – 23
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 5:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA KOROŠKA
BELA JESENICE – HITRI POSTOPEK.
Predlog Odloka je obrazložila Tea Višnar.
O sprejetih sklepih delovnih teles sta poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija na Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice –
nima pripomb, zato predlaga, da ga Občinski svet občine Jesenice sprejme
sprejme po hitrem postopku.
Zoran Kramar - predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice
sprejme, da sprejme Predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
po hitrem postopku.
Razprave in vloženih amandmajev ni bilo, zato je župan predlagal:
533. sklep 30. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24. 09.
2009 k 5. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška
Bela Jesenice – HITRI POSTOPEK.
6

Sprejme se predlog Odloka o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 25
PROTI- 0
Sklep je bil sprejet.
TOČKA 6:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
PROGRAMU OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO IN MERILIH ZA
ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE JESENICE –
HITRI POSTOPEK.
Uvodno obrazložitev predlaganega Odloka je obrazložila Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje občine Jesenice, nima pripomb, zato predlaga, da ga
Občinski svet občine Jesenice sprejme po hitrem postopku.
Boris Dolžan - predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje občine Jesenice po hitrem postopku.
Boris Smolej- Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči.
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Jesenice.
Robert Pajk - Odbor za gospodarstvo
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu
opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje občine Jesenice.
Razprave ni bilo, zato je župan
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534. sklep 30. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24. 09.
2009 k
6. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih
za odmero komunalnega prispevka za območje občine Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu
opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje občine Jesenice – HITRI POSTOPEK.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA – 24
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 7:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA
LOKACIJSKEGA NAČRTA HRENOVCA – DRUGA OBRAVNAVA.
Predlog je obrazložila Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles sta poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega
lokacijskega načrta Hrenovca nima pripomb, zato predlaga, da ga Občinski svet
občine Jesenice sprejme v drugi obravnavi.
Boris Smolej- Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči.
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o
spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Hrenovca v drugi
obravnavi.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
535. sklep 30. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24. 09.
2009 k
7. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta Hrenovca – DRUGA
OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega
lokacijskega načrta Hrenovca – DRUGA OBRAVNAVA.
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GLASOVANJE: PRISOTNIH –26
ZA – 26
PROTI - 1

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 8:
PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM
NAČRTU OB SAVI – DRUGA OBRAVNAVA.

PROSTORSKEM

Po uvodni obrazložitvi Valentine Gorišek sta o sprejetih sklepih delovnih teles
poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija na predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Ob Savi nima pripomb, zato predlaga da ga Občinski svet občine
Jesenice sprejme v drugi obravnavi.
Boris Smolej- Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči.
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob Savi v drugi obravnavi.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal:
536. sklep 30. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24. 09.
2009 k 8. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Ob Savi – DRUGA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskem podrobnem
prostorskem načrtu Ob Savi – DRUGA OBRAVNAVA.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA – 26
PROTI - 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 9:
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O
OBČINSKIH CESTAH – PRVA OBRAVNAVA.
V uvodni obrazložitvi predloga je Marko Markelj povedal, da se je pri pripravi
Odloka, veljavni Odlok usklajeval z Zakonom o cestah, Zakonom o varnosti
cestnega prometa ter z Zakonom o prekrških, predvsem na področju delovanja
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inšpekcijskega nadzora, in sankcioniranje. Opozoril na 4. člen predloga, kjer se
uvaja v Odlok tudi možnost odsvojitve občinskih cest, ki do sedanjem odloku ni
bila navedena.
O sprejetih sklepih delovnih teles sta poročala:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija na predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
občinskih cestah nima pripomb, zato predlaga, da ga Občinski svet občine
Jesenice sprejme v prvi obravnavi.
Boris Dolžan - predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o občinskih cestah v prvi obravnavi.
V razpravi so sodelovali:
Jernej Udir
Kako preprečiti tih dogovor med direkcijo in med občani zaradi vleke lesa?
Matjaž Peskar
Ta odlok je veliko v uporabi in ker vključuje veliko sprememb, daje pobudo, da se
po sprejetju predloga čim prej pripravi prečiščeno besedilo.
Ibrahim Smajić
Je opozoril na tipkarsko napako v 4. členu Odloka. Predlaga, da se v 50. členu
Odloka dodatno vključi okrasno grmovje in žive meje, ki ponekod predstavljajo
velike probleme voznikom. Kot primer je navedel križišče na Javorniku, kjer je
prehod za pešce takoj za živo mejo. Drugi problem pa je parkiranje ob
večstanovanjskih blokih.
Župan Tomaž Tom Mencinger
Razprava poteka o Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih
cestah, ki ima 23 členov. Gradivu je priložen čistopis, iz katerega je razvidna
vsebina tega Odloka. Živa meja resnično predstavlja velik problem. Za vse
naštete in omenjene pripombe je pristojna Inšpekcijska služba. Občani pa imajo
pravico, da se obrnejo tudi na krajevne skupnosti. Pripombe in predlogi dani v
razpravo se bodo proučili in vključili v besedilo Odloka, ki bo pripravljen za drugo
obravnavo.
Marko Markelj
O tihem dogovarjanju med komunalno direkcijo in izvajalci ni seznanjen. Za vleko
občan potrebuje dovoljenje, s katerim se ga zaveže, da zaradi morebitne škode,
ki jo naredi zaradi tega, poravna tudi ostale stroške.
Boris Smolej
Ali je možno da se prizadeti oz. zainteresirani krajani vpišejo z parmanentno
vlogo?
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Po zaključeni razpravi, je župan predlagal v sprejem
537. sklep 30. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24. 09.
2009 k
9. točki dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o občinskih cestah – PRVA OBRAVNAVA.
Sprejme se predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih
cestah – PRVA OBRAVNAVA, s pripombami danimi v razpravi.
GLASOVANJE: PRISOTNIH –26
ZA –24
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 10:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
DODELJEVANJU SREDSTEV OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA PROGRAME
IN PROJEKTE S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI.
Predlagani pravilnik je predstavila Tea Višnar in opozorila, da so vanj vključili tre
spremembe in dopolnitve.
O sprejetih sklepih delovnih teles so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija na predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s
področja družbenih dejavnosti nima pripomb, zato predlaga, da ga Občinski svet
občine Jesenice sprejme.
Zoran Kramar - predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja
družbenih dejavnosti.
Ibrahim Smajić - predsednik Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter
zdravstvo
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti.
V razpravi so sodelovali:
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Robert Pesjak
V primeru, da sprejmemo ta predlog, koliko društev bi zaprlo svoja vrata?
Tea Višnar
Občina bi financirala samo društva s sedežem v naši občini. Društva,ki imajo
sedež v drugih občinah se lahko obrnejo na svojo občino. Društva se financirajo
tudi iz drugih virov, ne samo iz občinskega proračuna.
Matjaž Peskar
Statutarna komisija je imela pomisleke glede predlaganega amandmaja in
obveznega vpogleda v evidence, zato se mora preveriti, če ta dikcija ni v
nasprotju z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Boris Bregant
Imamo društva, ki delujejo na medobčinskem nivoju in bodo v primeru sprejetja
predloga pravilnika hendikepirana. Obstajata dve varianti; bodisi da Občini
dovolijo vpogled v evidence, bodisi da društva sporočijo koliko članov imajo iz
naše občine. Potrebno pa je imeti neko evidenco in v primeru nepravilnosti, se
potem tudi stvari drugače uredi. Na ta način bo Občina omogočila, da vsaka
občina ne bo ustanavljala svojih društev oz. podružnic določenega društva, če to
ni potrebno in lahko zelo dobro deluje na medobčinskem nivoju.
Ibrahim Smajić
V naši občini je veliko društev, ki se prijavljajo na razpise. Dobro bi bilo da bi imeli
dodatne kriterije in pogoje, da preprečimo »mešetarjenje«. Imena članov društev
so po zakonu zaščiteni. Od društva do društva pa je odvisno kakšne podatke
javljajo.
Ljudmila Ilenič
Tudi v našem odboru je bilo veliko pomislekov glede na vsebino tega pravilnika.
Neka varovalko mora imeti financer projekta. Meni, da ni potrebno poimenskega
seznama članov. Poišče naj se neko drugo rešitev.
Mag. Marjan Čufer
Za tista društva, ki delujejo na medobčinskem nivoju bi se moralo pridobiti
informacijo, koliko odstotkov članov društev je iz posamezne občine.
Oto Kelih
Amandma naj bi veljal samo za društva, ki delujejo na medobčinskem nivoju, in
na našem območju, v katerega so vključeni člani iz naše občine. Vse kaže na to,
Meni, da bo občina Jesenice prva občina, ki bo namenjala denar le tistim
društvom s sedežem v občini Jesenice. Že pred sedmimi meseci se je govorilo o
teh predlogih, ki so sedaj vključeni v predlogu za spremembo pravilnika in že
takrat je bilo izglasovano, da se lahko razpisane projekte prijavljajo tudi druga
društva, ki ne delujejo na našem področju, člani pa so iz naše občine.
Marija Kalan
Društvo iz Kranjske Gore šteje 30 članov. Prijavljajo se na razpise, a nikoli ne
dobijo nobenih sredstev. V občini Žirovnica ima isto društvo 250 članov, kjer
dobijo 240 EUR na leto. Društvo se je lansko leto prijavilo na razpis v občini
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Bohinj, a so dobili odgovor, da imajo v občini že društvo, ki se ukvarja s tako
dejavnostjo in da se na razpis ne moramo prijaviti. Glede na dejstvo, da društva
nimajo sredstev za člane iz drugih občin, se društvo prijavlja na FIHO sredstva,
kjer je potrebno izdati točno določeno število članov in na podlagi teh informacij
pridobijo denar. Dodatni denar predstavljajo še članarine.
Igor Arh
Ob pripravi amandmaja so najprej iskali in pridobili informacije o načinu
financiranja v drugih občinah. Prav pri medobčinskih humanitarnih organizacijah
se občine odločajo, da podeljujejo določena sredstva. Predlog amandmaja je, da
se pogojuje društva, ki želijo koristiti proračunska sredstva in se prijavljajo na
naše razpise, da programe v naši občini tudi izvajajo.
Boris Smolej
Velja razmisliti, zakaj bi onemogočali vsa ostala društva, ki bi se prijavila na
razpise. Komisiji je potrebno dati določene kompetence za to odločanje, da se
nebi zgodilo, da bi kako društvo po krivici izpadlo še preden bi uspeli
proceduralno postopek izpeljati.
Branka Doberšek
Zneski niso visoki in predstavljajo le dodatno sofinanciranje za neko društvo.
Nobeno društvo, ki nima sedeža v naši občini brez teh sredstev ravno tako ne bo
propadlo.
Ibrahim Smajić
V primeru, da se eno od društvo s sedežem izven občine Jesenice pritoži na
odločitev komisije, bodo na razdelitev sredstev morala čakati tudi ostala društva.
Župan Tomaž Tom Mencinger
Odločitve komisije še posebej iz področja humanitarnih dejavnosti niso
enostavna. Ker je bil amandma pravilno vložen, bo občinski Svet o tem tudi
odločil, ali ga sprejme ali ne. Potrebno bo določiti določene mehanizme za
odločanje in pridobiti dodatne informacije.

Prvopodpisani Igor Arh
Amandma 1 :
Amandma je vložila Svetniška skupina SD s prvopodpisanima Igorjem Arhom in s
podporo naslednjih svetnic in svetnikov:
Oto Kelih, Vinko Lavtižar, Zoran Kramar, Boris Dolžan, Robert Pajk, Marija Mulej,
Ivanka Zupančič, Marija Kalan, Boris Smolej, Mili Ilenič.
V skladu s 93.členom 4 točke Poslovnika o delu občinskega sveta vlagamo
spodaj podpisani svetniki amandma na spremembo 2.člena predlaganih
Sprememb in dopolnitev Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega
proračuna za programe in projekte s področja družbenih dejavnosti
In sicer, da se besedilo četrte alinee spremeni, tako da se glasi:
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»da v primeru, da imajo sedež izven območja občine Jesenice, izvajajo
programe na območju občine Jesenice,
v svoj program imajo vključene uporabnike z območja občine Jesenice, kar
dokazujejo z obveznim vpogledom v seznam uporabnikov, s stalnim
bivališčem v občini Jesenice.«

Obrazložitev k amandmaju:
Velika večina humanitarnih organizacij deluje na medobčinskih, regijskih in tudi
na državnem nivoju, uporabnikov njihovih programov pa je veliko tudi v občini
Jesenice. Predvidevamo, da bi s predlagano spremembo bili v največji meri
prikrajšani občani Jesenic. Predlagan amandma pa spodbuja organizacije, da
svojo aktivnost usmerijo na območje naše občine in s tem našim uporabnikom
lahko omogočijo več.
Ker druge razprave in vloženih amandmajev ni bilo, je župan predlagal
538. sklep 30. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24. 09.
2009 k 10. točki dnevnega reda: Predlog Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti – sprejem
amandmaja.
Amandma skupine enajstih (11) svetnikov:
Besedilo četrte alineje se spremeni tako da se glasi:
»da v primeru, da imajo sedež izven območja občine Jesenice, izvajajo
programe na območju občine Jesenice,
v svoj program imajo vključene uporabnike z območja občine Jesenice,
kar dokazujejo z obveznim vpogledom v seznam uporabnikov, s
stalnim bivališčem v občini Jesenice.«
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 13
PROTI - 7
539. sklep 30. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24. 09.
2009 k 10. točki dnevnega reda: Predlog Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za
programe in projekte s področja družbenih dejavnosti .
Sprejme se predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja
družbenih dejavnosti, s sprejetim amandmajem.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 26
ZA – 16
PROTI - 8
Sklep je bil sprejet.
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TOČKA 11:
PREDLOG PRAVILNIKA O POVRAČILU STROŠKOV PREVOZA OTROK.
Predlog pravilnika o povračilu stroška prevoza otrok je obrazložila Tea Višnar.
O sprejetih sklepih delovnih teles so poročali:
Matjaž Peskar – predsednik Statutarne komisije:
Statutarna komisija na predlog Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok nima
pripomb, zato predlaga, da ga Občinski svet občine Jesenice sprejme.
Zoran Kramar - predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport:
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok.
Oto Kelih - Odbor za proračun in finance
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu, da sprejme predlog
Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok.
Razprave in amandmajev ni bilo, zato je župan predlagal v sprejem naslednji
540. sklep 30. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24. 09.
2009 k 11. točki dnevnega reda: predlog Pravilnika o povračilu stroškov
prevoza otrok
Sprejme se predlog Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok z naslednjimi
redakcijskim popravkom tako, da se v priloženem obrazcu, v tabeli št. 2 črta
beseda »odrtega« in se jo nadomesti z besedo »odprtega«.

GLASOVANJE: PRISOTNIH – 23
ZA –24
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 12:
PREDLOG PROGRAMA GOSPODARJENJA S POSLOVNIMI PROSTORI, KI
SO V LASTI IN UPRAVLJANJU OBČINE JESENICE – PRVA OBRAVNAVA.
Predlog programa je predstavila Valentina Gorišek. Občina ima veliko poslovnih
prostorov, ki jih namenja v različne namene; za potrebe Občine Jesenice,
Občinsko upravo, Krajevne skupnosti, javni zavodi s področja negospodarstva
vključno z našim javnim podjetjem, ki ima v najemu prostore, ki so v lasti Občine
Jesenice. V tem predlogu je govora samo za nepremičnine, katerimi upravlja
Oddelek za okolje in prostor. V postopku revizije je bilo ugotovljeno da med
strategijo občinskega razvojnega programa in med letnim delovnim načrtom
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manjka še en akt, ki dolgoročno ureja princip razvoja na področju poslovnih
prostorov s katerimi upravljamo. V poročilu so bile natančno opredeljene
investicije in prostori natančno urejeni.
O sprejetih sklepih delovnih teles je poročal:
Boris Dolžan - predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko:
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
predlog Programa
gospodarjenja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju občine Jesenice v
prvi obravnavi.
V razpravi so sodelovali
Vera Pintar
Ali obstaja možnost, da se investicija za leto 2010 pod točko 4. ki govori o
zamenjavi fasadnega stavbnega pohištva v poslovnih prostorih na Tavčarjevi 3b
za katere je namenjeno 33.000 EUR, zamenja za investicijo, ki je planirana v letu
2011 pod točko 2. »zamenjava ostrešja in strehe na C.M. Tita 78 a« v istem
znesku? Streha objekta na Cesti M.Tita je v bistveno slabšem stanju.
Valentina Gorišek
Občina Jesenice je samo 45 % lastnik stavbe na C.M. Tita 78, druga polovica je
v lasti države v upravljanju MORS-a. MORS-u so že podali predlog, da skupaj
pristopijo k sanaciji strehe. Znesek 33.000 EUR je samo delež celotne investicije.
Iz MORS-a smo že dvakrat dobili odgovor, da je investicija v programu šele v
letu 2011.
Ivanka Zupančič
Ali je možnost, da se zamenja le polovica strehe?
Valentina Gorišek
Prostori niso fizično ločeni, zato to ni možno. Leta 2011 upajo, da bo to možnoko bodo videli, da se prostorov ne da prodati. Na podlagi števila uporabnikov, s
katerimi imajo sklenjene najemne pogodbe, se to lahko pričakuje.
Ker druge razprave ni bilo, zato je župan predlagal v sprejem

541. sklep 30. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.
09. 2009 k 12. točki dnevnega reda: Program gospodarjenja s poslovnimi
prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2009 – 2013
v prvi obravnavi.
Sprejme se Program gospodarjenja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in
upravljanju Občine Jesenice za obdobje 2009 – 2013 v prvi obravnavi, s
predlogom, da se prouči predlog z možnostjo zamenjave prioritet tako, da se v
planu obnova – zamenjava strešne kritine na objektu Cesta maršala Tita 78/a
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prestavi v leto 2010, zamenjava stavbnega pohištva na poslovnih prostorih Cesta
Cirila Tavčarja 3/b pa se pomakne v leto 2011.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 25
ZA –22
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 13:
PREDLOG OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V OBČINI JESENICE HITRI POSTOPEK
V uvodnem delu je Boštjan Omerzel predstavil Občinski program varnosti v
občini Jesenice, ki temelji na Zakonu o občinskem redarstvu.Ta nalaga občinam
da morajo sprejeti občinske programe varnosti s 1.1.2009. Vse občine so to
sprejele. Sami so želeli v ta program varnosti vključiti čim širši krog lokalnega
prebivalstva. Srečali so se z vsemi predstavniki krajevnih skupnosti na območju
Jesenic, hkrati pa je dokument nastajal v sodelovanju z Občinsko upravo in v
skladu z metodologijo, ki jo je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve.
Dokument je bil potrjen tudi z strani Policijske postaje občine Jesenice in je pogoj,
da občinsko redarstvo prične izvajati naloge in pooblastila, ki jih določa Zakon o
občinskem redarstvu. Zakon iz področja varovanja javnega reda in miru vključuje
določbe o vedenju na javnem kraju, vedenju do uradnih oseb, pisanju grafitov, in
tudi določbe v kakšnih primerih lahko redarji uporabijo prisilna sredstva vključno z
oklepanjem in lisicami, razpršilci, plastičnimi zategami in podobnim. S tem
dokumentom bo imel redar možnost da na javnem mestu zadrži osebo, ki je s
svojim vandalizmom ali kakšnim drugim ravnanjem povzročilo kaznivo dejanje, do
prihoda policije.
Mag. Marjan Čufer
Je proti temu, da ne bi smeli berači beračiti na javnih mestih, kar dovoljuje večina
občin. Razlika je v »vsiljivem beračenju«. Ima pomislek glede realne možnosti
oklepanja. Pri policiji sta potrebna vsaj dva človeka, včasih celo več.
Jernej Udir
Ali je redarska služba odgovorna za nepravilnega parkiranja, npr. na zelenici
pred avtobusno postajo na Koroški Beli –, na prostoru namenjenemu za ekološki
otok.
Boris Smolej
Krajane se mora obveščati, da imajo pravico do anonimnih klicev- in tako urejati
zadeve ter možnost takojšnjega ukrepanja.
Ob tej priliki izreka tudi pohvalo za odvoz vozil. Meni, da bi morali Jeseničani
sprotno biti obveščeni o dogajanjih in preteklih dogodkih, kar bi povzročilo večje
zaupanje lokalne skupnosti ter tudi informiranost česa se ne sme oz. katere stvari
bo potrebno spremeniti.
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Boštjan Omrzel
Glede uporabe prisilnih sredstev je Zakon o občinskem redarstvu jasen in tudi
sam točno določa kdaj in na kakšen način se to uporablja. O tem se sprotno
obvešča tudi policija. Z organizacijo dela bo pri najobčutljivejših zadevah bo
vedno zagotovljena prisotnost policije. Dva redarja sta bila že udeležena na
usposabljanjih, kjer je poudarek predvsem za zagotavljanju lastne varnostni.
Konfliktnih primerov glede postopka z občani v teh mesecih še ni bilo.
Glede zelenice na avtobusni postaji na Koroški Beli bo zadeva v nekaj dneh
preverjena.
Inšpektorja sta v zadnjih treh mesecih obravnavala 120 prijav, redarji so v tem
času izvedli 600 - 700 ukrepov. Vse prijave se evidentirajo na uradne zaznamke.
Vsakega občana oz. lokacijo se preveri, evidentira v skladu s pisarniškim
poslovanjem. Vsak ki ima pravico do nadzora lahko to kadarkoli preveri.
So eden izmed najaktivnejši inšpektoratov in redarstev, kar se tiče delovanja v
medijih in v vseh vpletenih občinah že bili deležni pohval. Glede preventivnih
aktivnosti so že obveščali in opozarjali novinarje, in jih tudi povabili na prvi odvoz
zapuščenega vozila. Občine so bile že naprošene za pomoč glede obveščanja in
opozarjanja na odlaganje komunalnih odpadkov, izkoriščanja mineralnih surovin
in pobiranja turističnih taks. S temi aktivnostmi bo redarska služba nadaljeva še v
prihodnje, v sodelovanju z občinsko upravo, ki jim mesečno posreduje vsebine,
na katere opozarja lokalna skupnost.
Ibrahim Smajić
V popoldanskem času predstavljajo velik problem parkirana vozila ob gostinskih
lokalih na Kejžarjevi ulici. Opozoril je tudi na neodgovorne lastnike psov, ki svoje
pse sprehajajo brez povodca. Problem je zaradi varnosti in strahu otrok pred
psom. Prosi za javno objavo in za informiranje javnosti z sankcijami, ki takim
ravnanjem sledijo. Problem predstavlja tudi parkiranje ob večstanovanjskih
objektih – zelenicah. Ali je možno uporabiti skrite kamere?
Mag.Marjan Čufer
Je proti predlogu da se prav vse pse daje »na povodce« saj opaža- spomnite se
na psa Janeza.
Zoran Kramar
Predlaga, da se svet krajevnih skupnosti vključuje v načrte sodelovanja za
izvajanje programa varnosti v občini Jesenice.
Jernej Udir
Nasproti gasilnega doma je na pol podrta hiša. V primeru hudega vetra se bo
podrla. Po tej poti vsakodnevno hodijo otroci v šolo. Potreben bi bil obisk
inšpekcije. Hiša se je podirala »na črno«, na polovici pa je verjetno zmanjkalo
denarja.
Boris Bregant
V Občinskemu programu varnosti občine Jesenice je napisana postavka
»Varovanje javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine«. Ali je možno to
razširiti z » in ostalo javno premoženje« kot so vročevodni sistem in drugi podobni
objekti?
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Boštjan Omrzel
Redarji delajo po razporedu v dopoldanskem in popoldanskem času vse dni v
tednu. Po sistemizaciji sta redarja dva, decembra pa zaposlijo še enega. Ogleda
na Kejžarjevi ulici redarji niso opravljali vsakodnevno, saj so opažali veliko večji
problem na bolj prometnih ulicah, kot so Tavčarjeva cesta, na Cesti maršala Tita,
Tomšičeva ul. Ko pa se zadeve na najbolj prometnih cestah vsaj nekoliko umirijo,
bo redarska služba tu pregledovala C. revolucije in pogosteje tudi Kejžarjevo
ulico.
Problematiko glede psov ureja Zakon o varstvu in zaščiti živali in je v pristojnosti
policije, redarska služba teh pooblastil nima.
Na področju parkiranja na zelenicah je bilo veliko storjenega z opozorili preko
medijev in osebnimi opozorili. Preprečili so gradnjo parkirnega prostora z
nasipanjem materiala na Tomšičevi, kjer so si stanovalci sami želeli sanirano
zelenico.
Občina nima sredstev za skrito snemanje oz. video nadzor določenih objektov. Za
to delujejo določeni zakonski nadzori. ko nekdo vstopi v določeno območje v
nadzorovani stavbi mora biti o tem obveščen.
Na pobudo Zorana Kramarja se je redarska služba glede programa sestala z
vsemi krajevnimi skupnosti. Dela glede problematike podrtih hiš ne spadajo v
okvir občinskega redarstva, ampak v pristojnost občinskega inšpektorja. Podoben
primer je tudi v Žirovnici nasproti šole, kjer je objekt bivše pekarne. Lastnik stavbe
je hišo ogradil z leseno ograjo, počistil okolico, in prostore zavaroval.
Boris Dolžan
Kako je v primeru divjih odlagališč?
Boštjan Omrzel
V občini Jesenice poteka sistematično evidentiranje odlagališč in na podlagi tega
skuša redarska služba odkriti lastnika odpadkov, ki je to dolžan počistiti. Zakon pa
nalaga da je lastnik v primeru divjega odlagališča na podlagi odredbe inšpektorja
dolžan odpadke počistiti. Lastniki pogosto niso vzrok za divja odlagališča. Kot
primer je navedel 90 let starejše osebe iz območja Hrušice. Podoben primer sta
odlagališči na Cesti 1.maja in območje za Lidlom. Problem bo potrebno rešiti z
sistematičnim pristopom in s sodelovanjem občinske uprave.
Boštjan Omrzel
Z mesecem oktobrom bodo objavljene tudi uradne ure redarskega urada. Meritve
v javnem prometu v zadnjih treh dneh na območju štirih občin obravnavali 515
kršitev.
Župan Tomaž Tom Mencinger
Potrebno je sodelovanje občinske službe in policijske službe, da se ti problemi
uredijo. Obstaja še veliko nerešenih zadev, kot je na primer obratovanje
gostinskih lokalov v podaljšanem času in tudi na področju divjih odlagališč.
Služba deluje preventivno. Če se stvari ponavljajo, ni druge rešitve kot ukrepanje.
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Vse krajevne skupnosti imajo na javnih krajih objavljene številke na koga se ljudje
lahko obrnejo. Služba pa je po službeni dolžnosti dolžna takoj odreagirati , voditi
evidenco in spremljati, kaj se z prijavo zgodi.
542. sklep 30. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24. 09.
2009 13. točki dnevnega reda: Predlog Občinskega Programa varnosti v
občini Jesenice – HITRI POSTOPEK
Sprejme se predlog Občinskega programa varnosti v občini Jesenice – HITRI
POSTOPEK.
GLASOVANJE: PRISOTNIH –27
ZA – 26
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 14:
VOLITVE IN IMENOVANJA:
14.1 PREDLOG ZA IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA
»ZAVODA ZA ŠPORT JESENICE«.
Predsednica komisije Vera Pintar je v imenu komisije obrazložila postopek
predloga ter predstavila sklep Komisije:
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da z javnim glasovanjem za predstavnika Javnega zavoda
»Zavoda za šport« imenuje predlaganega kandidata:
1. Zoran Kramar, roj. 14.5.1957, s Hrušice, Hrušica 120.
Mandat direktorja traja 4 – leta, funkcijo pa nastopi s 1.10.2009.
Ker razprave ni bilo, je župan predlagal v sprejem:
543. sklep 30. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24. 09.
2009 k 14. točki dnevnega reda – VOLITVE IN IMENOVANJA: 14.1 Predlog
za imenovanje direktorja javnega zavoda »Zavoda za šport Jesenice«.
Za direktorja javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« se imenuje Zoran
Kramar, roj. 14.5.1957, s Hrušice, Hrušica 120.
Mandat direktorja traja 4 – leta, funkcijo pa nastopi s 1.10.2009.
GLASOVANJE: PRISOTNIH –25
ZA –23
PROTI – 2
Sklep je sprejet.
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14.2 PREDLOG ZA IMENOVANJE ČLANOV, PREDSTAVNIKOV LOKALNIH
SKUPNOSTI V SVET ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI
Predsednica komisije Vera Pintar je v imenu komisije obrazložila postopek
predloga ter predstavila sklep Komisije:
1. Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da z javnim glasovanjem V Svet zavetišča za zapuščene
živali imenuje nasledenje predstavnike lokalnih skupnosti za območje štirinajstih
gorenjskih občina imenuje naslednje predlagane kandidate:
Boštjan Omerzel, vodja Službe občinskega redarstva, rojen 12.04.1973,
stanujoč v Javorniškem Rovtu 29e, po izobrazbi diplomirani upravni
organizator, kot predstavnik občin na območju upravne enote Jesenice.
Drago Goričan, direktor občinske uprave Občine Naklo, rojen 08.12.1961,
stanuje Stara cesta 27, 4202 Naklo in je po izobrazbi diplomirani upravni
organizator, ki je predlagan tudi za predsednika sveta zavoda, kot
predstavnik občin na območju upravne enote Kranj.
Milan Pohar, član občinske uprave Občine Radovljica, rojen 25.03.1949,
stanuje Brezje 24, 4243 Brezje, po izobrazbi je diplomirani inženir
lesarstva, kot predstavnik občin na območju upravne enote Radovljica.
Željko Babič, član občinske uprave občine Tržič, rojen 05.10.1979, stanuje
Jelendol 3, 4290 Tržič in ima 7. stopnjo izobrazbe, kot predstavnik občin
na območju upravne enote Tržič.
Alenka Kos, predstavnica Društva za zaščito živali Jesenice, rojena
04.04.1981, stanuje Smokuč 17c, 4274 Žirovnica, po izobrazbi je poslovni
tehnik.
Branko Pirc, imetnik zavetišča za zapuščene živali, rojen 10.09.1957,
stanuje Blejska Dobrava 160, 4273 Blejska Dobrava, po izobrazbi je
metalurški laborant.
Rudi Bernik, dr.vet.med., predstavnik Veterinarske uprave RS, rojen
30.09.1966, stanujoč na naslovu Topolje 5, 4227 Selca, po izobrazbi je
doktor veterinarske medicine.
2.Mandat sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal v sprejem
544. sklep 30. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24. 09.
2009 k 14. točki dnevnega reda – VOLITVE IN IMENOVANJA: 14.2 Predlog
za imenovanje članov, predstavnikov lokalnih skupnosti v Svet zavetišča za
zapuščene živali.
1. V Svet zavetišča za zapuščene živali, se kot predstavnike lokalnih
skupnosti za območje štirinajstih gorenjskih občina imenuje naslednje
predlagane kandidate:
Boštjan Omerzel, vodja Službe občinskega redarstva, rojen 12.04.1973,
stanujoč v Javorniškem Rovtu 29e, po izobrazbi diplomirani upravni
organizator, kot predstavnik občin na območju upravne enote Jesenice.
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Drago Goričan, direktor občinske uprave Občine Naklo, rojen 08.12.1961,
stanuje Stara cesta 27, 4202 Naklo in je po izobrazbi diplomirani upravni
organizator, ki je predlagan tudi za predsednika sveta zavoda, kot
predstavnik občin na območju upravne enote Kranj.
Milan Pohar, član občinske uprave Občine Radovljica, rojen 25.03.1949,
stanuje Brezje 24, 4243 Brezje, po izobrazbi je diplomirani inženir
lesarstva, kot predstavnik občin na območju upravne enote Radovljica.
Željko Babič, član občinske uprave občine Tržič, rojen 05.10.1979, stanuje
Jelendol 3, 4290 Tržič in ima 7. stopnjo izobrazbe, kot predstavnik občin
na območju upravne enote Tržič.
Alenka Kos, predstavnica Društva za zaščito živali Jesenice, rojena
04.04.1981, stanuje Smokuč 17c, 4274 Žirovnica, po izobrazbi je poslovni
tehnik.
Branko Pirc, imetnik zavetišča za zapuščene živali, rojen 10.09.1957,
stanuje Blejska Dobrava 160, 4273 Blejska Dobrava, po izobrazbi je
metalurški laborant.
Rudi Bernik, dr.vet.med., predstavnik Veterinarske uprave RS, rojen
30.09.1966, stanujoč na naslovu Topolje 5, 4227 Selca, po izobrazbi je
doktor veterinarske medicine.
2. Mandat sveta traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 22
ZA – 22
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

TOČKA 15 - PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE:
15.1. DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM
PREMOŽENJEM
Uvodno obrazložitev je podala Valentina Gorišek.
O sprejetih sklepih delovnih teles so poročali:
Boris Smolej- Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči.
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Dopolnitev Letnega
načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
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V razpravi sta sodelovala:
Marko Zupančič
Ni naklonjen prodaji 79 dela v Javorniškem Rovtu ki predstavlja staro pot, v kateri
je položen vodovod. Ta del stare poti je še v obratovanju in glede na dejstvo, da
je veliko sprehajalcev. Po odprodaji zemljišča ta prehod ne bo možen.
Gradi se še ena hiša na področju poplav. Omenjena je spremenitev struge, a
sami vaščani so me na to opozorili,. vem da ni smotrno posegati
Valentina Gorišek
V primeru zemljišča pod zaporedno številko 79 gre za opuščeno pot, ki ni v javni
rabi. »Prometna žila« je nova cesta. Glede na vodovod, si Občina pridružuje
služnostno pravico, dostop in vzdrževalno pravico.
Glede stanovanjske gradnje je v lastnikovem interesu urejanje hudournika.
Območje je namenjeno za stanovanjsko gradnjo. Tudi v primeru, če občina
odločitev odloži, bo lastnik našel nek regulator za ta hudournik, ki teče po njegovi
parceli in hišo zgradil.
Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal
545. sklep 30. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24. 09.
2009 k 15. točki dnevnega reda – PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: 15.1
Dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
1. Sprejme se dopolnitev Letnega načrta razpolaganja
premoženjem, v lasti Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.

z

nepremičnim

2. Ta dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v
lasti Občine Jesenice, za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta
razpolaganja z nepremičnim premoženjem – zemljišča, v lasti Občine
Jesenice za leti 2008 in 2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007
sprejel Občinski svet Občine Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH –27
ZA –26
PROTI – 0

Sklep je bil sprejet.

15.2. DOPOLNITEV LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA
PREMOŽENJA
Uvodno obrazložitev je podala Valentina Gorišek.
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Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme Dopolnitev Letnega
načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.
Robert Pajk – predsednik Odbora za gospodarstvo
Odbor za gospodarstvo predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme
Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.
Oto Kelih – predsednik Odbora za proračun in finance
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.
V razpravi so sodelovali
Marko Zupančič
Zakaj ni sklad poleg dela zemljišča pod zaporedno številko 58 še 57 del
brezplačno prenesel na Občino Jesenice?
Valentina Gorišek
Pri primeru zemljišča pod zaporedno številko 58 gre za fundus zemljišča na
Kresu. V delu, kjer je bila Občina lastnik, je s stranko Karahodžič že
dogovorjeno. Za drugi del zemljišča se še ureja pa še bodo uredili, saj je Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov na Občino prenesel kot stavbno zemljišče. Po
Zakonu o javnih skladih je Sklad dolžan to narediti.
V primeri objekta pod zaporedno številko 57 kar je bilo pred 93 tim letom
opredeljeno kot stavbno zemljišče bo na Občino prenešen zastonj, kar pa ni bilo
93 leta opredeljeno kot stavbno zemljišče, bodo pa oddali.
Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal:
546. sklep 30. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24. 09.
2009 k 15. točki dnevnega reda – PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE: 15.2
Dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.
1. Sprejme se dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja
v last Občine Jesenice za leti 2008 in 2009.
2. Ta dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last
Občine Jesenice za leti 2008 in 2009 je sestavni del Letnega načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leti 2008 in
2009, ki ga je na svoji redni seji dne 22.11.2007 sprejel občinski svet Občine
Jesenice.
GLASOVANJE: PRISOTNIH – 27
ZA –27
PROTI – 0
Sklep je bil sprejet.

24

TOČKA 16:
16.1 PREDLOG POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE
JESENICE DO 30.6.2009 S POROČILOM O PORABI SPLOŠNE
PRORAČUNSKE REZERVACIJE IN PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH
SREDSTEV
Predlagano poročilo o izvrševanju proračuna za prvo polletje je obrazložila
Brigita Džamastagič
O sprejetih sklepih delovnih teles so poročali
Boris Dolžan – predsednik Odbora za stanovanjske zadeve, komunalno
infrastrukturo ter energetiko
Odbor za stanovanjske zadeve, komunalno infrastrukturo ter energetiko predlaga
Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Poročila o izvrševanju
Proračuna občine Jesenice do 30.6.2009 s poročilom o porabi splošne
proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev.
Zoran Kramar - predsednik Odbora za šolstvo, kulturo in šport
Odbor za šolstvo, kulturo in šport predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice,
da sprejme predlog Poročila o izvrševanju Proračuna občine Jesenice do
30.6.2009 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in
prerazporeditvah proračunskih sredstev.
Boris Smolej – predsednik Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarjenje s stavbnimi zemljišči
predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Poročila o
izvrševanju Proračuna občine Jesenice do 30.6.2009 s poročilom o porabi
splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev.
Robert Pajk- predsednik Odbora za gospodarstvo
Odbor za gospodarstvo predlog Poročila o izvrševanju Proračuna občine
Jesenice do 30.6.2009 s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in
prerazporeditvah proračunskih sredstev ni obravnaval, saj ni bilo poročevalca.
Ibrahim Smajić – predsednik Odbora za delo, družino, socialne zadeve ter
zdravstvo
Odbor za delo, družino, socialne zadeve ter zdravstvo predlaga Občinskemu
svetu občine Jesenice, da sprejme predlog Poročila o izvrševanju Proračuna
občine Jesenice do 30.6.2009 s poročilom o porabi splošne proračunske
rezervacije in prerazporeditvah proračunskih sredstev.
Oto Kelih- predsednik Odbora za proračun in finance
Odbor za proračun in finance predlaga Občinskemu svetu občine Jesenice, da
sprejme predlog Poročila o izvrševanju Proračuna občine Jesenice do 30.6.2009
s poročilom o porabi splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah
proračunskih sredstev.
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V razpravi je Marija Mulej dala naslednje pojasnilo:
Dr. Marija Mulej
Poraba za Mrliško ogledno službo je narasla za več kot 30%. Razlaga Zakona o
zdravstveni dejavnosti pravi, da so občine plačnice sanitarne obdukcije, ki jo
odredi mrliški oglednik- zdravnik v primeru smrti na terenu. Zakonodaja točno
določa, kdaj je potrebno narediti obdukcijo. Glede na to, da je občina plačnica
obdukcij, se o temu prelahkotno odloča.
Od januarja do septembra je bil v razpravi predlog novega zakona o zdravstveni
dejavnosti in ga bo obravnaval parlament. V tem Zakonu ni definirano, kdo je
plačnik sanitarne obdukcije niti ni definirano kaj sploh je sanitarna obdukcija.
Ker druge razprave ni bilo, je župan predlagal
547. sklep 30. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24. 09.
2009 k 16. točki dnevnega reda – POROČILA: 16.1 Predlog Poročila o
izvrševanju Proračuna občine Jesenice do 30.6.2009 s poročilom o porabi
splošne proračunske rezervacije in prerazporeditvah proračunskih
sredstev.
Potrdi se predlog Poročila o izvrševanju proračuna občine Jesenice v prvem
polletju leta 2009. Občinski svet je seznanjen s poročilom o porabi proračunske
rezervacije in o prerazporeditvah sredstev proračuna v prvem polletju 2009.
Razprave ni bilo, zato je župan predlagal
GLASOVANJE:

PRISOTNIH – 24
ZA – 22
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.

16.2 KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA OBČINE JESENICE ZA LETO 2008.
Razprave in glasovanja ni bilo.

16.3 POROČILA ŽUPANA O REALIZACIJI SKLEPOV SPREJETIH NA SEJAH
OBČINSKEGA SVETA – II. TRIMESEČJE - ZA OBDOBJE OD 21.1.2009 –
22.6. 2009).
Po kratki uvodni obrazložitvi, je župan predlagal v sprejem naslednji
548. sklep 30. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24. 09.
2009 k 16. točki dnevnega reda – POROČILA: 16. 3. Poročilo župana o
realizaciji sklepov sprejetih na sejah Občinskega sveta – II. trimesečje - za
obdobje od 29.1.2009 – 22.6. 2009).
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Sprejme se predlagano Poročilo župana o realizaciji sprejetih sklepov
Občinskega sveta občine Jesenice za II. trimesečje (obdobje od 29.01.2009 do
22. 6. 2009).
GLASOVANJE:

PRISOTNIH –23
ZA – 22
PROTI - 0

Sklep je bil sprejet.

TOČKA 17:
VPRAŠANJA IN POBUDE.
17.1. Marija Mulej – pobuda - pisno
405. pobuda 30. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.09.2009 k
17 točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Predlaga, da se osvetli Kosovo graščino, kot nekatere druge stavbe v mestu.
Stavba si to zasluži zaradi samega izgleda, kulturno – zgodovinskega pomena in
prireditev, ki potekajo v njej.
17.2. Marko Zupančič – vprašanje - pisno
406. vprašanje 30. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.09.2009
k 17 točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Na spletu so objavljeni odgovori na pripombe in predloge OPN-ja. Ali se bo o tem
gradivu še razpravljalo na seji Občinskega sveta? Če ne, kam lahko poda
pripombe na te odgovore? Obenem sprašuje, zakaj ni bila upoštevana njegova
pobuda da se vodni izvir za vodovod v Javorniškem Rovtu označi v bodočem
OPN-ju kot vodna infrastruktura (VI)?Meni da je označitev potrebna tako kot so
označeni vodni izviri drugje po občini. Prosi za odgovor.
17.3. Marko Zupančič – pobuda - pisno
407. pobuda 30. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.09.2009 k
17 točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Predlaga, da se v program pridobitve nepremičninskega premoženja vključi še
parcelna številka 303 / 7 k.o. Javorniški Rovt, ki v naravi predstavlja del
kategorizirane ceste v Javorniški Rovt v iz,meri 725 m?
17.4.Vinko Lavtižar – vprašanje - pisno
408. vprašanje 30. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.09.2009
k 17 točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Sprašuje, kdo in pod kakšnimi pogoji izdaja dovoljenja za postavitev dodatnih
gostinskih objektov na površinah, namenjenim pešcem – pločnik od železniške
postaje proti prehodu za pešce pri gimnaziji. Konkretno na površini pred stavbo
železniške postaje, kjer je v sedanjem času gibanje pešcev, invalidov in materam
z vozički, še posebej pa strojnim vzdrževalcem zelo omejeno zaradi raznih ovir.
Nov objekt je postavljen v neposredno bližino semaforja, prosto- stoječi elektro
omarici, svetilu javne razsvetljave, parkirišču za obiskovalce pošte in parkirišče
TAXI službe.
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17.5. Marko Zupančič – vprašanje - pisno
409. vprašanje 30. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.09.2009
k 17 točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Pohvalil je predstavljeno gradivo in pripombe. Sprašuje, kako se bodo imenovale
te cvetlice – »narcise« ali z avtohtonim izrazom »ključavnice«? S tem bi te
cvetlice dobile tudi svoje mesto v naši okolici.

17.6. Robert Pajk – vprašanje - pisno
410. vprašanje 30. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.09.2009
k 17 točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Na železniški progi I. reda pri zaselku Potoki, obstaja z andrejevim križem
zavarovan cestni železniški prehod. Na tem mestu je že večkrat prišlo do nesreč
(nalet vlaka) z hudimi posledicami. Kdaj bodo na tem mestu postavljene
avtomobilske zapornice?

17.7. Marjan Čufar– vprašanje - pisno
411. vprašanje 30. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.09.2009
k 17 točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Ravnatelj SŠ Jesenice sprašuje kako bo s prenovo SŠ Jesenice?

17.8.– Boris Smolej - pobuda - pisno
412. pobuda 30. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.09.2009 k
17 točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Izpostavlja problem hudourniških hudourniških voda in plazov v občini Jesenice –
konkretno potoka Bela in Javornik, zaradi poziva krajana Koroške Bele, g. Vilman
Janeza, ki so ga sokrajani v septembru 2007 pooblastili kot zastopnika njihovih
interesov za področje varovanja okolja.
Zadnji neurij v juniju in septembru 2009, sta občanom pognali strah v kosti. Ker
veliko konkretnih rešitev ni, postajajo neučakani in prihaja do želje po reševanju
po hitrem postopku. Govorili so tudi v civilni iniciativi in komunicirali z
institucijami, ki so za te rešitve odgovorne. Dobivali so razne odgovore, ki pa so
ostali na bazi dopisovanja. Ker je pogostost nalivov vedno večja, predlaga
naslednje :
1. Določitev koordinatorja aktivnosti in reševanja problematike hudourniških
voda in plazov v občini Jesenice.
2. Uvrstitev problematike v letni plan urejanja varstva okolja – kvartalno
poročilo in plan reševanja – permanentno
3. Sklic sestanka na to temo, na katerega bi bili vabljene kompetentne osebe
in prizadeti krajani. Na tem sestanku bi se prizadetim predstavila terminsko
rešitev problema.
4. Prosi za objavo pobude v JON, da bodo krajani seznanjeni, da so vse
pristojne službe seznanjene in da se pripravljajo na rešitve
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Pisno pobudo je utemeljil tudi na seji Občinskega sveta:
Ali obstaja možnost, da občina pospeši reševanje tega problema. Civilna zaščita
je bila obveščena in pripravljajo sestanek, ki bo 15. oktobra. Bolj kot to krajani
potrebujejo efektivne rešitve. Govorimo o vseh hudournikih, a še posebej o teh
dveh. Potrebno je rešiti tudi nedorečene zadeve- npr. kdo je odgovoren za
čiščenje obrežij. Zadeva je akutna in ljudje so prestrašeni. V takih situacijah pa so
pripravljeni marsikaj storiti – mogoče celo stvari, ki so neracionalne.
Tomaž Tom Mencinger - odgovor
Problem hudournikov sega v državni nivo. V času Avstroogrske so bile vse stvari
urejene- orisane pregrade, urejeno sprotno čiščenje v časovnih projektih, kar se
danes ne izvaja več. Najhuje je, da se je denar namenjen za vse hudournike po
Sloveniji namensko koristil za urejevanje spodnjega dela Save za urejanje
kolesarskih poti in obrežij itn. Drugi problem v tej zgodbi predstavlja dejstvo, da
so vodotoki v lasti države in posameznik nima pravice karkoli delovati na teh
področjih. Država da koncesijo in izbere koncesionarja. Včasih je bil to Puh, sedaj
VGP, Občina je namenjala določen del sredstev in zadeve so se po nekem
dogovoru urejale. Pojavlja se sekanje lesa v neposredni bližini, ki pa se v celoti
ne odvaža. Ko pridejo nalivi, pride do nanosa vej ki privedejo do pregrad.
Potrebno bo najti nek vir sredstev v sodelovanju z državo, da se bodo stvari
začele sanirati. Tudi redarji in inšpektorji bodo morali pričeti s sankcioniranjem
takih dejanj.
Boris Smolej
Gre za »premetavanje žogice« vseh, ki so navedeni v gradivu. Glede na to, da je
pod vodotokom Bela posest podjetja Acroni ali ima kakršnokoli željo investirati v
nadstandard krajanov in bi s tem tudi zavaroval svojo posest pred morebitno
poplavo?
Tomaž Tom Mencinger
Potrebno se bo zorganizirati in v sodelovanju z državo in lokalnimi podjetji (lahko
tudi pomoč v obliki znanja ali strojev) najti neko rešitev za obstoječi problem.
Jernej Udir
Civilna zaščita ukrepa po nesrečah. Občina je dolžna sama poskrbeti za varnost
prebivalstva. Kakšno možnost ima občina za sanacijo za najbolj problematičnih
točk. Na problematičnih točkah bi zadostovala lesena kaskada-kot so jih delali
včasih.

17.9. Robert Pesjak– pobuda - pisno
413. pobuda 30. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.09.2009 k
17 točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
V jeseniški občini nimamo javnih sanitarij, zato dajem pobudo, da mora biti na
železniški postaji za potrebe občanov odprt 24 ur na dan. Sanitariji na železniški
postaji so zaklenjeni, zato opravljajo turisti in občani svoje potrebe za pošto ali v
osrednjem spomeniku NOB. Predlagam da JEKO-IN v čimkrajšem času poskrbi
za to sramoto, saj imajo strokovne kadre in potrebno znanje za ureditev tega
problema.
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17.10. Matjaž Peskar – pobuda - pisno
414. pobuda 30. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.09.2009 k
17 točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Zavodu za šport Jesenice daje pobudo, da se v jeseniškem kopališču Ukova (za
katerega upam, da bo obratoval na tej lokacije še vrsto let), da zasadi
hitrorastoča drevesa in nabavi senčnike. S tem se bo tudi obisk zvišal. Marsikoga
odvrne od obiska kopališča že to, da ni na območju bazenov nobene sence.

17.11. Matjaž Peskar – pobuda - pisno
415. pobuda 30. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.09.2009 k
17 točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Daje pobudo, da se pri pripravi proračuna za leto 2010, nameni nekaj sredstev za
sanacijo razpok velikega bazena. To je vsekakor cenejše kot gradnja novega.

17.12. Matjaž Peskar – pobuda - pisno
416. pobuda 30. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.09.2009 k
17 točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Od zadnje rekonstrukcije regionalne ceste R1 od gimnazije Jesenice do križišča
pod Mežaklo, se ob obilnejših padavinah pojavlja izbruh talne vode iz
kanalizacije. Predvsem v stavbah Titova 16, 18, 20 in 22 (na strani pod hribom
Merca). V zadnjem času imajo navedene stavbe že tako hude probleme, da
morajo poklicni gasilci črpati vodo iz kleti in jaškov dvigal ob vsakem večjem
nalivu. S tem problemom je bila Občina Jesenice v preteklosti že seznanjena,
vendar odziva ni bilo. Zato daje pobudo, da se zadeva z odvodnjavanjem
meteornih voda in kanalizacije v tem delu mesta uredi oz. sanira, saj na stavbah
– predvsem na temeljih- nastaja škoda.

17.13. Matjaž Peskar – pobuda - pisno
417. pobuda 30. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.09.2009 k
17 točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Daje pobudo za spremembo prometnega režima v novem semaforiziranem
križišču iz smeri Prešernove ceste proti TC Tuš. Zadeva je v tem, da se spreminja
prometni režim prednostne ceste in bo sedaj prednostna cesta tista, ki pride iz
območja Fiprom – čez železnico, ter zavije desno. Sedanja ureditev je popolnoma
nesprejemljiva in nelogična. Taka ureditev bo pripeljala do vrste prometnih
nesreč, saj nova ureditev voznika zmede. Ker je to lokalna- občinska cesta, naj
se to popravi z aktom občine.

17.14. Matjaž Peskar – pobuda - pisno
418. pobuda 30. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.09.2009 k
17 točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Na Jesenicah so se v tem letu nenormalno razmnožili golobi. Populacija je tako
številčna, da se naseljujejo in ugnezdijo v vseh možnih odprtinah starih stavb.
Problem omogočajo še posamezniki, ki krmijo golobe. Glede na to, da je v
nekaterih stavbah nastal že sanitarni problem, ki utegne ogrožati zdravje
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prebivalcev, daje pobudo, da uprava Občine sprejme določene ukrepe za
zmanjševanje števila populacije golobov.

17.15.– Boris Smolej - pobuda - ustno
419. pobuda 30. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.09.2009 k
17 točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Na Odbor so se obrnili krajani s peticijo za ohranitev kopališča Ukova. Odbor
meni, da bi bilo dobro, da obratuje sedanje kopališče dokler ne bo določene nove
lokacije in funkcionalno urejeno. Predlaga, da se podpisnike o tem seznani.
Tomaž Tom Mencinger
V pripravi Občinskih prostorskih načrtov smo predvidili možnost pozidave v
primeru selitve objekta na drugo lokacijo. Zadeva je bila predstavljena ljudem in
dokler ne bo nove lokacije- ta ostane. Ljudje zorganizirali in tudi zaposleni v
javnih inštitucijah so med delovnim časom nagovarjali tudi ljudi, ki niti ne poznajo
lokacije, niti ne vedo zakaj gre, za podpise. Konkretno npr. v bolnišnici Jesenice.
Občina je poškodovan bazen sanirala. Zaradi prostora je tam problem širit
storitveno dejavnost, ki se odvija ob bazenu in tudi mirujoči promet zaradi
pomanjkanja parkirnih mest. Ta lokacija zaenkrat ostane.
Iz raznih strani je prišlo do dezinformacij o namerah, da se bo tam gradil hotel,
stolpnica in podobno. Te informacije ne držijo. Izgradnja na novi lokaciji je
povezana z velikimi sredstvi in glede na trenutno situacijo to zaenkrat še ni
izvedljivo.
17.16.– Boris Smolej - pobuda - ustno
420. pobuda 30. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.09.2009 k
17 točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Veliko je povedanega glede zapiranja proračuna na državnem nivoju. Občina je
naredila veliko redukciji. Meni, da je veliko nerazporejenih sredstev in da bi
morali imeti več nivojev odločanja o takih vprašanjih.
Tomaž Tom Mencinger
Glede proračuna obstaja problem glede drobljenja občin na manjše enote, kar je
slabo, saj se vsak dan kažejo nove obveznosti za Občino. Tekoča poraba se iz
leta v leto povečuje in vsaki enoti ostane zelo malo denarja, katerega bi lahko
oplemenitil - če uspeš na projektu. Na razpisu skušamo dobiti še tisti del, ki
manjka, da se projekt lahko zaključi. Do sedaj je Občina bila zelo uspešna, sedaj
pa so se že pričeli pojavljati problemi zaradi tekoče porabe.

17.17.– Ivanka Zupančič - pobuda - ustno
421. pobuda 30. seje Občinskega sveta občine Jesenice z dne 24.09.2009 k
17 točki dnevnega reda VPRAŠANJA IN POBUDE:
Daje pobudo vsem svetnikom, da se udeležijo Dnevov zaščite in reševanja, ki
bodo potekali pred Občino v dnevih 25 in 26.9. V okviru programa bo potekala
tudi krvodajalska akcija v splošni bolnišnici Jesenice.
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Župan Tomaž Tom Mencinger - informacija
1 avg. se je odvijalo praznovanje na Čufarjevem trgu, ki je naletelo na pozitivni
odziv, zato se bo tudi v prihodnje slovesna prireditev odvijala na tem mestu.
Letos se je zgodilo, da je Občina organizirala 2 pohoda- Vajnež in Rožca – na isti
dan. Predlogi so bili, da bi v prihodnjih letih namesto Vajnež organizirali pohod na
kako drugo lokacijo (Španov vrh, Golica, Črni vrh,..) Te stvari se bomo morali
domeniti s planinci in pa terminsko uskladiti datume.
V okviru CZ bo Občina Jesenice prvič organizirala tako obširno akcijo Dnevi
zaščite in reševanja. Vključen bo ogled reševanja s helikopterjem in različne
demonstracije redarske službe, policijske enote, humanitarne organizacije, štab
civilne zaščite.
Nekaj investicij je bilo v zadnjem času izpeljanih – igrala na Blejski Dobravi,
Javorniku, Prežihov Voranc. Zaključujemo tudi investicijo v otroški vrtec na
Koroški Beli v vrednosti okoli 200.000 EUR v dveh letih. Na Tomšičevi ulici
toplovod, kanalizacija na Hrušici, pripravljajo se Občinski prostorski načrti. Občina
je tik pred predajanjem namembnosti dvema objektoma, ki sta pomembna za
občino Jesenice- FIPROM in Kolparna na Stari Savi.
Podžupan Boris Bregant - informacija
V FIPROMU je bil 16.9 uspešno izveden tehničen pregled prihodnji teden naj bi
bilo izdano uporabno dovoljenje. S tem se ta del investicije zaključuje.
V primeru Kolparne na območju Stare Save naj bi z deli zaključili 1.oktobra. V
mesecu oktobru naj bi bil izveden tudi tehnični pregled tehnični, novembra pa naj
bi objekt začel delovati.
Župan Tomaž Tom Mencinger - informacija
Na Tavčarjevi cesti se nadaljujejo dela čez križišče. Kako bo z parkiriščem pred
Pikovo damo in na območju Lekarne se še ne ve, UE naj bi izdala gradbeno
dovoljenje.
Vabilo tudi na pohod, ki bo 27.09.2009 od bazena Ukova do Črnega vrha. Od
gostišča Čop bo poskrbljeno tudi za prevoz do koče.

Ker drugih informacij ni bilo, je župan Tomaž Tom Mencinger s 30. redno sejo
Občinskega sveta zaključil ob 19.58 uri.
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